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4151
UCHWA£A Nr XXI/117/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: stawek podatku od nieruchomoci na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z po¿n. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó. zm.),
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w
sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w
podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 59 poz. 531) Rada
Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki podatku od nieruchomoci w wysokoci:
1) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych
lub ich czêci
0,55 z³
2) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
15,90 z³
3) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 9,24 z³
4) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
3,20 z³
5) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej pozosta³ych budynków lub
ich czêci, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego zajêtych na zbiorniki wodne
4,60 z³
6) od 1 m2 powierzchni gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 z³
7) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziora retencyjne lub
elektrowni wodnych
3,90 z³
8) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych gruntów, w tym zajêtych
na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku
publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,20 z³
9) od budowli  2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i
op³atach lokalnych.
§2. 1. Zap³aty podatku od nieruchomoci z terenu miasta
dokonuje siê w kasie Urzêdu lub na rachunek bankowy Gminy
i Miasta Stawiszyn.
2. Inkasa na terenie gminy dokonuj¹ so³tysi poszczególnych wsi.
3. Za czynnoci wymienione w pkt 2 so³tysi poszczególnych wsi otrzymuj¹ prowizjê w wysokoci okrelonej w
uchwale Nr XVI/86/2008 Rady Miejskiej Stawiszyn z dnia 6
czerwca 2008 roku w sprawie: zarz¹dzenia na terenie Gminy
Stawiszyn poboru podatków od nieruchomoci, rolnego, lenego w drodze inkasa, okrelenia inkasentów tych podatków
oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
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*§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr
X/52/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie stawek
podatku od nieruchomoci.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.

* UCHWA£A Nr 26/1173/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY ROZRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 3 uchwa³y Nr
XXI/117/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci
na rok 2009

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

4152
UCHWA£A Nr XXI/118/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: zwolnieñ z podatków i op³at lokalnych na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst Jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pózn. zm) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, z pózn. zm.) Rada
Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje :
§1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci:
1. budynki i grunty zajête na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej.
2. budynki, grunty i budowle zwi¹zane z zaopatrzeniem
mieszkañców gminy w wodê i odprowadzaniem cieków.

3. budynki i grunty zajête na prowadzenie dzia³alnoci w
zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie
pomocy spo³ecznej, za wyj¹tkiem zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków i op³at od 2009
roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer
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4153
UCHWA£A Nr XXI/119/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: op³aty od posiadania psów na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó¿n. zm.) oraz art. 18A i art. 19
pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 roku Nr 121
poz. 844 z pó. zm. M.P. Nr 59 poz. 531) . Rada Miejska w
Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³aty od 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

§1. Wprowadza na terenie gminy i miasta op³atê od
posiadania psa w wysokoci 60.00 z³otych
§2. 1. Op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania w kasie Urzêdu w terminie do 15 listopada.

* UCHWA£A Nr 26/1174/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r.orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 3 uchwa³y Nr
XXI/119/2008 Rady Miejskoiej w Stawiszynie z dnia 7
listopada 2008 r. w sprawie op³aty od posiadania psów na
rok 2009

2. W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, op³ata od
posiadania psów p³atna jest w po³owie wysokoci.
*§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr
X/55/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od posiadania psa.

4154
UCHWA£A Nr XXI/120/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: wysokoci stawek op³aty targowej na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1,
lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.
844 z pón. zm.) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29
lipca 2008 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i op³at lokalnych w 2009 roku (M.P. Nr 59 poz. 531)
Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej na terenie
Gminy i Miasta Stawiszyn od osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej.
1. Przy sprzeda¿y z:
a) samochodu osobowego, dostawczego, ci¹gnika z dwuko³ówk¹, wozu konnego
15.00 z³
b) samochodu ciê¿arowego, ci¹gnika z przyczep¹ 20.00 z³
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c) samochodu ciê¿arowego z przyczep¹, ci¹gnika z dwoma przyczepami
25.00 z³
2. Przy sprzeda¿y:
a) ze straganów, sto³ów, le¿aków, podestów, plandek,
ziemi lub innego obiektu za zajmowan¹ powierzchniê:
- do 2 m2 w³¹cznie
2

20.00 z³
2

- powy¿ej 2 m do 5 m w³¹cznie
- powy¿ej 5

m2
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30.00 z³

§4. Traci moc uchwa³a Rady Miejskie w Stawiszynie Nr
XI/60/99 z dnia z dnia 8 wrzenia 1999 roku oraz uchwa³a Nr
VI/26/99 z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie stawek op³aty
targowej.
*§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków i op³at od 2009
roku.

50.00 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

b) obnonej z kosza, skrzynki, wiadra itp. od osoby 5.00 z³
*§2. 1. Poboru op³aty targowej dokonuj¹ inkasenci.
2. Inkasenci otrzymuj¹ wynagrodzenie w wysokoci 10%
od pobranej kwoty.
3. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do dokonania wp³at pobranych op³at targowych w kasie Urzêdu Gminy i Miasta w
Stawiszynie lub na konto bankowe Urzêdu Gminy i Miasta
najpóniej w dniu nastêpnym po jej pobraniu.

* UCHWA£A Nr 26/1176/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 2 uchwa³y Nr
XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7
listopada 2008 r. w sprawie: wysokoci stawek op³aty
targowej na rok 2009 oraz w §5 tej¿e uchwa³y wyra¿enia
podatków i

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.

4155
UCHWA£A Nr XXI/121/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych stawek podatku od rodków transportowych na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z
pón. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008 roku w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P. Nr 59 poz.
531) Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:
§1. Podatek od rodków transportowych wynosi rocznie:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

590,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

825,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

970,00 z³

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby
osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton
1.320,00 z³
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug za³¹cznika nr 2 do uchwa³y.
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5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego
1.125,00 z³

2) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton
1.030,00 z³
3) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia

6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy
ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug za³¹cznika nr 3 do uchwa³y.

1.150.00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.660,00 z³

1.030,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.490,00 z³

*§3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr
X/54/2007 z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.

7) od autobusu w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc

a) mniej ni¿ 30 miejsc

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2009 roku.

§2. Podatek od rodków transportowych dla pojazdów
posiadaj¹cych katalizatory lub napêd gazowy wynosi rocznie:

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

530,00 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

740,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

870,00 z³

* UCHWA£A Nr 26/1172/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 3 uchwa³y Nr
XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: okrelenia wysokoci rocznych
stawek podatku od rodków transportowych na rok 2009

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXI/121/2008
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 7 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 2 UCHWA£Y
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXI/121/2008
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 7 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXI/121/2008
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 7 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 PKT 6 UCHWA£Y
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UCHWA£A Nr XXI/122/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 7 listopada 2008 r.
w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591, z pó. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136
poz. 969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 r. w sprawie
redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81 poz. 717) Rada Miejska w Stawisznie
uchwala co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê redni¹ cenê skupu ¿yta okrelon¹ w
komunikacie prezesa GUS z dnia 17 padziernika 2008 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717) do kwoty 38.00 za
1 kwintal.
§2. Kwota okrelona w §1 stanowi podstawê naliczenia
podatku rolnego w 2009 roku.
*§3. Traci Moc uchwa³a Rady Miejskiej w Stawiszynie NR
X/51/2007 z dnia 9 listopada 2007 w sprawie obni¿enia

redniej ceny skupu ¿yta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2008.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatków od 2009 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer
* UCHWA£A Nr 26/1175/2008 KOLEGIUM REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU z dnia 3 grudnia
2008 r. orzekaj¹ca niewa¿noæ paragrafu 3 uchwa³y Nr
XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu
¿yta do celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.
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UCHWA£A Nr XX/193/2008 RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WLKP.
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzy¿ Wlkp. w rejonie ulicy Marchlewskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006
r. nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska
w Krzy¿u Wlkp. uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne

2.

Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) zasad ochrony przyrody;
2) szczegó³owych zasad i warunków scaleñ i podzia³u nieruchomoci;
3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i
u¿ytkowania terenów.
§3. 1. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN;
2) teren zabudowy gara¿owej - oznaczony na rysunku KG;
3) tereny zieleni urz¹dzonej - oznaczone na rysunku ZP;
5) teren drogi wewnêtrznej - oznaczony na rysunku KDW,

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Krzy¿a Wlkp. w rejonie ulicy Marchlewskiego, zwany dalej planem.
2.

Granice obszaru objêtego planem wyznacza:

1) od pó³nocy granica dzia³ki nr 149/11;
2) od zachodu granica dzia³ki nr 153/3;
3) od po³udnia ulica Marchlewskiego i granica dzia³ki nr 156;
4) od wschodu granica dzia³ki nr 155 i dalej usytuowana jest
ukonie przed istniej¹cymi budynkami gara¿owymi; oznaczone s¹ na rysunku planu w skali 1:500, zwanym dalej
rysunkiem.
3.

Integralnymi czêciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie w sprawie stwierdzenia zgodnoci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿ Wlkp., stanowi¹ce
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§2. 1. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny:
1) górnicze, nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych wymagaj¹ce
ustalenia granic i sposobów zagospodarowania
2) obszary przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 2
pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

6) teren parkingów - oznaczony na rysunku KP.
§4. Obowi¹zuj¹ okrelone na rysunku:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) zasady podzia³u na dzia³ki.
Przepisy szczegó³owe
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony rodowiska.
§5. Na terenie objêtym planem ustala siê zasady ochrony
rodowiska poprzez:
1) zorganizowany system odbioru odpadów;
2) ochronê przed ha³asem i wibracjami  na terenie objêtym
planem miejscowym nale¿y utrzymaæ dopuszczalne poziomy ha³asu w rodowisku, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz zabudowy zwi¹zanej
ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
okrelone w przepisach odrêbnych;
3) ochronê przed promieniowaniem przez zakaz lokalizacji na
terenie objêtym planem inwestycji emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne powy¿ej poziomów dopuszczalnych, okrelonych w przepisach Prawa ochrony rodowiska;
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4) zakaz prowadzenia przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko dla których wymagane jest
sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko,
okrelonych w przepisach odrêbnych.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
§6. Na terenie objêtym miejscowym planem wystêpuje
strefa ochrony stanowisk archeologicznych, w celu ochrony dziedzictwa archeologicznego, przed przyst¹pieniem do
robót ziemnych zwi¹zanych z inwestycj¹, ustala siê obowi¹zek zg³aszania prac ziemnych, zwi¹zanych z zagospodarowaniem lub zabudow¹ terenu - do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia
obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu nadzoru archeologicznego, zgodnie z ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

2) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji na tym terenie sieci
uzbrojenia podziemnego, chodników i obiektów ma³ej
architektury;
3) wzd³u¿ elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
nale¿y zasadziæ ¿ywop³ot;
4) pod powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y przeznaczyæ
60% powierzchni terenu.
ROZDZIA£ IV
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej i komunikacji.
§10. Dla terenu drogi wewnêtrznej KDW ustala siê:
1) szerokoæ jezdni od 4 m do 5 m;
2) wzd³u¿ jezdni usytuowane bêdzie - 14 stanowisk parkingowych, oznaczonych KP;

§7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania:

5) dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji w liniach rozgraniczaj¹cych drogi wewnêtrznej uzbrojenia podziemnego oraz
zagospodarowania terenu zieleni¹.

1) obszar ten stanowi integraln¹ czêæ dzia³ki nr 155 na której
usytuowane s¹ budynki;

§11. 1. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

2) teren nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i wysok¹;
3) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji obiektów ma³ej architektury zwi¹zanej z zieleni¹ urz¹dzon¹.
§8. Dla terenu zabudowy gara¿owej KG ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy, zagospodarowania i podzia³u:
1) zabudowa mo¿e byæ realizowana na terenie ograniczonym
maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okrelonymi na rysunku;
2) budynek gara¿owy nale¿y realizowaæ: o wysokoci 1 kondygnacji nadziemnej i 4 m od poziomu terenu do kalenicy,
poziom posadowienia parteru budynku do 0,1 m od
poziomu terenu, z dachem jedno lub dwuspadowym o
k¹cie pochylenia po³aci 10o, ka¿dy boks identyczny o tej
samej wysokoci, szerokoci i geometrii dachu;
3) na dzia³ce dopuszcza siê lokalizacjê do 18 boksów gara¿owych, ka¿dy boks gara¿u mo¿e stanowiæ odrêbn¹
dzia³kê;
4) dojazd do gara¿y mo¿e stanowiæ wspó³w³asnoæ;
5) dopuszcza siê ogrodzenie terenu, realizacjê obiektów ma³ej
architektury (np.; ³awek) jeli nie utrudni¹ komunikacji;
6) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy do 50%
powierzchni terenu;
7) pod powierzchniê biologicznie czynn¹ (zieleñ) nale¿y
przeznaczyæ 5% powierzchni dzia³ki, zieleñ zwart¹ ¿ywop³otow¹ nale¿y urz¹dziæ wzd³u¿ granicy z terenem szko³y.
§9. Dla terenu zieleni urz¹dzonej ZP ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
1) teren zieleni urz¹dzonej usytuowany jest wzd³u¿ drogi
wewnêtrznej KDW i terenu parkingów;

1) dla zabudowy gara¿owej poza przy³¹czami do sieci (elektroenergetycznej) nie jest wymagana rozbudowa istniej¹cych sieci;
2) zasilanie w energiê elektryczn¹ liniami kablowymi niskiego
napiêcia 0,4 kV z istniej¹cego systemu elektroenergetycznego;
3) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej;
4) odprowadzenie cieków do sieci kanalizacji sanitarnej,
usytuowanej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi publicznej
ul. Marchlewskiego i na mechaniczno - biologiczn¹ oczyszczalniê cieków;
5) zagospodarowanie odpadów zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami i przepisami dotycz¹cymi gospodarki odpadami:
a) selektywna zbiórka odpadów komunalnych i niebezpiecznych w pojemnikach, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
b) usuwanie pozosta³ych odpadów zgodnie z ustaw¹ o
odpadach i wymaganiami ochrony rodowiska,
c) postêpowanie z masami ziemnymi  masy ziemne
zwi¹zane z inwestycj¹ nale¿y zagospodarowaæ na
ukszta³towanie terenu na dzia³ce;
6) dla odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne
nale¿y uzyskaæ stosown¹ zgodê na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w
zakresie gospodarki odpadami.
2. Istniej¹ce uzbrojenie w ul. Marchlewskiego zapewnia
obs³ugê wyznaczonych terenów w zakresie infrastruktury
technicznej, w zwi¹zku z tym nie rozstrzyga siê sposobu i
zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
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ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe
§12. Dla terenu oznaczonego symbolem:
1) KG i MN ustala siê 15% stawkê;
2) KDW, ZP, KP ustala siê 5% stawkê;
stanowi¹c¹ podstawê do okrelenia op³aty z tytu³u wzrostu
wartoci nieruchomoci o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

Poz. 4157

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krzy¿a
Wlkp.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) dr Czes³aw Jad¿yn
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XX/193/2008
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krzy¿ Wlkp.
w rejonie ulicy Marchlewskiego.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KRZY¯ WLKP.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.
Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Rada Miejska w Krzy¿u Wlkp. stwierdza zgodnoæ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzy¿a
Wlkp. w rejonie ulicy Marchlewskiego, z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿ Wlkp.

4158
UCHWA£A Nr XXX/164/08 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 24 listopada 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2009 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych sk³adników
wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z pón. zmianami), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zmianami) oraz przepisami
Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22, poz. 181, z pón. zmianami) Rada Gminy
Dobrzyca uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê Regulamin na rok 2009 okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e
wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³aca-

nia dodatku mieszkaniowego w brzmieniu okrelonym w
za³¹czniku do uchwa³y.
§2. Traci moc uchwa³a nr XIX/93/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na rok 2008 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Witalis Pó³rolniczak
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr XXX/164/08
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 24 listopada 2008 r.

REGULAMIN NA ROK 2009 OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA
NAUCZYCIELOM DODATKÓW: MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO I ZA WARUNKI PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH
SK£ADNIKÓW WYNAGRODZENIA, A TAK¯E WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE ZASADY PRZYZNAWANIA
I WYP£ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO.
§1. Postanowienia wstêpne.
Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o :
1. szkole  nale¿y przez to rozumieæ szko³ê, przedszkole lub
placówkê albo zespó³ szkó³ lub placówek, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Dobrzyca,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w
pkt 1,
3. nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w szkole/placówce,
4. roku szkolnym  nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku
nastêpnego,
5. uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6. klasa - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
7. tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 KN,
8. Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
9. rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to Rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami).
§2. Dodatek motywacyjny.
1. W ka¿dej szkole tworzy siê fundusz przeznaczony na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów.
2. Nauczyciele i dyrektorzy szkó³ lub placówek mog¹ otrzymaæ dodatek motywacyjny w zale¿noci od osi¹ganych
wyników w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej oraz jakoci zarz¹dzania szko³¹ lub placówk¹, a szczególnoci po spe³nieniu co najmniej 6 warunków, o których
mowa w §2 ust. 4 niniejszego regulaminu.
3. Dodatek motywacyjny dla danej szko³y ustala siê w wysokoci 6% kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, z czego co najmniej 5% wydziela siê na
dodatki motywacyjne dla nauczycieli nie bêd¹cych dyrektorami i wicedyrektorami.

4. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i mo¿e
byæ przyznany nauczycielowi lub dyrektorowi za zaanga¿owanie w realizacjê zadañ statutowych szko³y w sposób
wykraczaj¹cy poza zwyk³e obowi¹zki a w szczególnoci za:
1) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniem zdolnym lub z uczniem maj¹cym trudnoci w nauce,
2) osi¹gniêcia uczniów potwierdzone wynikami klasyfikacji, promocji, sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych, sukcesami w konkursach przedmiotowych, przegl¹dach, konkursach artystycznych i zawodach sportowych,
3) prowadzenie dzia³alnoci maj¹cej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej i agresji wród dzieci i m³odzie¿y,
4) organizowanie wspó³pracy szko³y lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policj¹, placówkami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania niedostosowaniu spo³ecznemu dzieci i m³odzie¿y,
5) skuteczne  we wspó³pracy z rodzicami  rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez
kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci za w³asna
edukacjê, planowanie w³asnej przysz³oci, pracy nad
sob¹ oraz w³aciwych postaw moralnych i spo³ecznych,
6) organizowanie udzia³u rodziców w ¿yciu szko³y lub
placówki, rozwijanie form wspó³dzia³ania szko³y lub
placówki z rodzicami,
7) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych pozytywnymi efektami w procesie kszta³cenia i
wychowania,
8) opracowanie autorskich programów i publikacji,
9) organizowanie imprez i uroczystoci szkolnych oraz
rodowiskowych,
10) organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp.,
11) efektywn¹ opiekê nad samorz¹dem szkolnym oraz
wspó³pracê z dzia³aj¹cymi na terenie szko³y organizacjami m³odzie¿owymi,
12) efektywn¹ wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi na rzecz wzbogacenia oferty dydaktyczno - wychowawczej szko³y,
13) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajêæ pozalekcyjnych,
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14) prowadzenie lekcji kole¿eñskich oraz przejawianie innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
15) wysok¹ jakoæ pracy szko³y lub placówki, potwierdzon¹ m.in. raportami powizytacyjnymi, protoko³ami
kontroli, arkuszami diagnoz, raportami sprawdzianów
i egzaminów zewnêtrznych,

8. Dodatek motywacyjny wynosi:
1) dla dyrektora - do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
2) dla wicedyrektora - do 15% wynagrodzenia zasadniczego,
3) dla nauczyciela - do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

16) doskonalenie umiejêtnoci zawodowych oraz wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,

9. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okrelony nie
krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
kalendarzowy.

17) dba³oæ o estetykê powierzonych pomieszczeñ i sprawnoæ pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,

10. Dodatek motywacyjny przys³uguje nauczycielowi za dni,
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrze¿eniem art. 20 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela.

18) skuteczne zarz¹dzanie szko³¹ zapewniaj¹ce ci¹g³y rozwój i doskonalenie jakoci jej pracy,

11. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje:

19) bardzo dobr¹ wspó³pracê z organem prowadz¹cym,
zaanga¿owanie w realizacjê zadañ okrelonych przez
samorz¹d,
20) kreatywnoæ i samodzielnoæ w rozwi¹zywaniu problemów,
21) racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi,
pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych,
22) realizacjê zadañ i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiêkszaj¹cych udzia³ i rolê szko³y w rodowisku lokalnym,
23) efektywn¹ realizacjê zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych z przyjêtych przez organ prowadz¹cy priorytetów
w realizowanej lokalnej polityce owiatowej,
24) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,

1) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy,
2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
3) w okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie
zasadnicze,
12. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§3. Dodatek funkcyjny.
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, przys³uguje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
ustala dla dyrektora  wójt gminy a dla wicedyrektora 
dyrektor szko³y, uwzglêdniaj¹c:
1) wielkoæ szko³y,

25) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,

2) liczbê uczniów i oddzia³ów,

26) przestrzeganie dyscypliny pracy.

3) z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska,

5. Nauczycielom rozpoczynaj¹cym pracê w szkole lub placówce dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany dopiero
po okresie umo¿liwiaj¹cym ocenê osi¹ganych wyników
pracy, a nauczycielom rozpoczynaj¹cym pracê na stanowisku kierowniczym  po co najmniej 6 miesi¹cach pracy.
6. Decyzjê o przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego podejmuje dyrektor szko³y lub placówki.
7. Decyzjê o przyznaniu dyrektorowi szko³y lub placówki
dodatku motywacyjnego podejmuje wójt gminy.
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6) warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne w jakich
szko³a funkcjonuje.
4. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego nauczycieli wymienionych w ust. 1 okrela poni¿sza tabela dodatków
funkcyjnych.








 

5) wyniki pracy szko³y
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4) liczbê stanowisk kierowniczych w szkole,
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5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielom z
tytu³u:

stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê
ponadwymiarow¹,

1) sprawowania funkcji opiekuna sta¿u, w wysokoci:
25,00 z³,

4) w pozosta³ych przypadkach okrelonych w §8 rozporz¹dzenia w wysokoci do 10% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê nauczania.

2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokoci:
a) do 10 uczniów - w wysokoci:

23,00 z³,

b) do 20 uczniów - w wysokoci:

37,00 z³,

c) powy¿ej 20 uczniów - w wysokoci:

46,00 z³.

6. Dodatki, o których mowa w ust. 5, przyznaje dyrektor na
czas pe³nienia funkcji przez nauczyciela.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
i 2 oraz w ust. 5, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê
na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca, w którym up³yn¹³ ten okres. Dotyczy to równie¿
wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
9. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 i 5 nie
przys³uguj¹, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w
okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w
okresach za który nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa czy funkcji z innych powodów, a
je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego
dnia miesi¹ca  od tego dnia.
10. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w ust. 5.
11. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§4. Dodatek za warunki pracy.
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z
tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach okrelonych w przepisach §8 i §9
rozporz¹dzenia.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje:
1) nauczycielom szkó³ prowadz¹cym zajêcia w klasach
³¹czonych w wysokoci 20% stawki godzinowej za
ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjno 
wychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi
umys³owo w stopniu g³êbokim w wysokoci 15%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê
nauczania,
3) nauczycielom szkó³ nie bêd¹cych specjalnymi, którzy
prowadz¹ indywidualne nauczanie dzieci zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego w wysokoci 15%

3. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem
warunków, o których mowa w ust. 2, ustala dla nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora  wójt gminy.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 przys³uguje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest
zwi¹zany, oraz w okresie niewykonywania pracy za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu
wypoczynkowego.
5. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
§5. Dodatek za wys³ugê lat.
1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie
z postanowieniami zawartymi w art. 33 ustawy  Karta
Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce do
dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia.
3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki dodatku nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca.
4. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci
do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
5. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§6. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw.
1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób okrelony w
ust. 1, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
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3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar godzin
ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela
wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3 tego
artyku³u, ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1, 2 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c odpowiedni wymiar godzin
przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za
podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ
okrelony w art. 42 ust. 3 ustawy  Karta Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub o 1/4 gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub
dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1,
przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane, pod warunkiem wypracowania przez nauczyciela w danym tygodniu obowi¹zkowego wymiaru zajêæ. Za faktycznie zrealizowane uznaje siê tak¿e godziny zajêæ, których nauczyciel
nie móg³ zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie
pracodawcy.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§7. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
1. Wysokoæ specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za
osi¹gniêcia dydaktyczno wychowawcze okrela art. 49 ust.
1 pkt 1  Karta Nauczyciela. Z funduszu tego przeznacza siê:
1) 80% rodków na nagrody przyznawane przez dyrektora,
2) 20% rodków na nagrody przyznawane przez wójta
gminy.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter
uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzale¿nione jest w szczególnoci od:
1) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy,
2) legitymowania siê wybitnymi osi¹gniêciami w pracy
dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuñczej.
3. Nagrody nauczycielom przyznaj¹:
1) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1  dyrektor
po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej oraz w sto-

sunku do cz³onków zwi¹zków zawodowych, opinii
w³aciwego zwi¹zku,
2) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2  wójt na
wniosek dyrektora szko³y zaopiniowany przez radê
pedagogiczn¹ oraz w stosunku do cz³onków zwi¹zków
zawodowych, opinii w³aciwego zwi¹zku, lub z w³asnej
inicjatywy.
4. Nagrody przyznaje siê z okazji Dnia Edukacji Narodowej
a w szczególnych przypadkach z okazji dnia patrona lub
zakoñczenia roku szkolnego.
5. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania nagród okrela regulamin przyjêty odrêbn¹ uchwa³¹.
§8. Dodatek mieszkaniowy.
1. Nauczycielowi, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym
ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin w szko³ach
podstawowych, gimnazjum i przedszkolach po³o¿onych
na terenie gminy i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane
do zajmowania stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej dodatkiem w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków rodziny wyp³acany co
miesi¹c w wysokoci:
1) 25,00 z³ - dla 1 i 2 osób,
2) 35,00 z³ - dla 3 i wiêcej osób,
2. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 1 zalicza siê
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
-

ma³¿onka oraz dzieci do lat 18, a je¿eli dziecko siê uczy
 do koñca nauki, nie d³u¿ej jednak ni¿ do 25 roku ¿ycia
pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu,

-

a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym
utrzymaniu.

3. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje
tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê,
który bêdzie im wyp³aca dodatek.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela (dyrektora), a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 3 na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje  dyrektor, dyrektorowi
 wójt gminy.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego
przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:
1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
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3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
7. Nauczyciele ma obowi¹zek niezw³ocznie zg³osiæ dyrektorowi, a dyrektor wójtowi gminy ka¿d¹ now¹ zaistnia³¹
zmianê dotycz¹c¹ iloci cz³onków rodziny.
8. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia zasadniczego.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy nie wchodzi w sk³ad
wynagrodzenia.
§9. Postanowienia przejciowe i koñcowe.
1. Regulamin uzgodniono ze zwi¹zkami zawodowymi.
2. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w formie aneksu, w trybie
przewidzianym w ust. 1.
3. Regulamin obowi¹zuje w 2009 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Witalis Pó³rolniczak
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UCHWA£A Nr XXVIII/341/08 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród
dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Pi³a w 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),
w zwi¹zku z art. 30 ust. 6, 6a, art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600;
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr
176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008
r, Nr 145, poz. 917) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz.
293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada
Miasta Pi³y uchwala: Regulamin okrelaj¹cy wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw
oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych
przez Gminê Pi³a w 2009 r.
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole  nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê i
zespó³ szkó³ dla których prowadz¹cym jest Gmina Pi³a;
2) nauczycielu  nale¿y przez to rozumieæ równie¿ wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szko³ach i zespo³ach szkó³ dla
których organem prowadz¹cym jest Gmina Pi³a;
3) podstawie wyliczenia dodatków - nale¿y przez to rozumieæ
82% kwoty bazowej, okrelanej dla nauczycieli corocznie
w ustawie bud¿etowej.
Dodatek za wys³ugê lat
§2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub wy¿szej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca;
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2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
Dodatek motywacyjny

g) przestrzeganie dyscypliny pracy.
5) realizowanie w szkole zadañ edukacyjnych, wynikaj¹cych
z przyjêtych przez organ prowadz¹cy priorytetów w realizowanej polityce owiatowej.

§3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

§4. 1. Za podstawê wyliczenia dodatku motywacyjnego
przyjmuje siê:

1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:

1) 8% podstawy okrelonej w §1 pkt 3, mno¿¹c tê kwotê
przez iloæ zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na
pe³ne etaty (bez stanowisk kierowniczych);

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno  wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami;
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkuj¹cych
efektami w procesie kszta³cenia i wychowania.
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:

2) 35% podstawy okrelonej w §1 pkt 3 dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze.
2.

Dodatek motywacyjny przyznaje siê:

1) nauczycielowi - w wysokoci

do 25%;

2) wicedyrektorowi - w wysokoci

do 30%;

3) dyrektorowi - w wysokoci

do 50%;

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy
danego roku szkolnego.
4. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela,
uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa
w §3 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Prezydent
Miasta Pi³y.

a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych;
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych;
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y;
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych podnosz¹cych jakoæ pracy szko³y;
f) organizacja zajêæ ze szczególnym uwzglêdnieniem zajêæ
opiekuñczych, wychowawczych wynikaj¹cych z potrzeb i zainteresowañ uczniów.
4) szczególnie efektywne wype³nianie zadañ i obowi¹zków zwi¹zanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków;
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych;
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy;

Dodatek funkcyjny
§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny:
1) dyrektorowi  w wysokoci do

50%;

2) wicedyrektorowi  w wysokoci do

30%;

3) kierownikowi  w wysokoci do

15%;

podstawy okrelonej w §1 pkt 3.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê uczniów i
oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego
stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki
pracy szko³y oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spo³eczne w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:
1) dla dyrektora  Prezydent Miasta Pi³y;
2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa w ust. 1 pkt
2 i 3 dyrektor szko³y.

d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych;

§6. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek funkcyjny za
sprawowanie:

e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej;

1) funkcji wychowawcy  w wysokoúci 7% (przy za³o¿eniu,
¿e nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½
etatu);

f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych;

2) funkcji doradcy metodycznego  w wysokoci do 20%;
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3) funkcji opiekuna sta¿u  w wysokoci 4% (z wy³¹czeniem
lipca i sierpnia ka¿dego roku) podstawy okrelonej w §1
pkt 3.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2, uwzglêdniaj¹c zakres oraz z³o¿onoæ zadañ oraz
warunki ich realizacji, ustala Prezydent Miasta Pi³y, a dodatki
funkcyjne o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 przyznaje dyrektor
szko³y.
§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
§5 ust. 1 i 2 oraz w §6 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca  od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli
zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
3. Dodatki funkcyjne okrelone w §6 ust. 1 pkt 1 i 3 nie
przys³uguj¹ dyrektorom i nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze.
4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2 oraz
w §6 ust. 1 przyznaje siê na okres roku szkolnego.
Dodatek za warunki pracy
§8. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych i uci¹¿liwych warunkach okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
Karty Nauczyciela.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona jest od:
1) stopnia trudnoci oraz uci¹¿liwoci realizowanych prac
lub zajêæ,
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o
których mowa w ust. 1.
§9. 1. Dodatek za warunki pracy w wysokoci do 2%
podstawy okrelonej w §1 pkt 3, z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w §8 ustala dla nauczyciela dyrektor
szko³y, a dla dyrektora szko³y - Prezydent Miasta Pi³y.
2. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do jednego, wy¿szego dodatku.

uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego
zastêpstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa
oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy,
je¿eli praca w godzinach doranego zastêpstwa odbywa siê
w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych) przez miesiêczn¹
liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1
i 2, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przys³uguje za godziny faktycznie zrealizowane.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§11. 1. rodki na nagrody, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokoci co najmniej 1%
planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, planuje
dyrektor szko³y w rocznym planie finansowym szko³y uwzglêdniaj¹c:
1) 0,8% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora;
2) 0,2% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród maj¹ charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora uzale¿nione jest w szczególnoci od:
1) posiadania dobrej oceny pracy, z wyj¹tkiem nauczyciela
kontraktowego, u którego przez okres roku po uzyskaniu
stopnia awansu zawodowego, obowi¹zuje pozytywna
ocena dorobku zawodowego;
2) otrzymywania w danym roku szkolnym lub w roku szkolnym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody, dodatku
motywacyjnego przez co najmniej 12 miesiêcy.
Nagroda nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 50% wynagrodzenia
zasadniczego.
3.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw
§10. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych

Nagrody nauczycielom przyznaje:

1) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1  dyrektor po
zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych, oraz po spe³nieniu przez nauczyciela warunków
okrelonych w §12 ust. 2  4;
2) ze rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 2  Prezydent
Miasta Pi³y po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych,
oraz po spe³nieniu przez nauczyciela warunków okrelonych w §12 ust. 2  5.
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§12. 1. Ustala siê nagrody Prezydenta Miasta Pi³y dla
pracowników pedagogicznych szkó³:

4. Nagroda mo¿e byæ przyznana, je¿eli nauczyciel spe³nia
wybrane kryteria okrelone w ka¿dym z punktów od 1 do 3.

- I stopnia  76% - 100% p³acy zasadniczej nauczyciela
dyplomowanego;

5. Nauczycielom pe³ni¹cym funkcjê kierownicz¹ mo¿e
byæ przyznana nagroda równie¿ za:

- II stopnia  50% - 75% p³acy zasadniczej nauczyciela
dyplomowanego.
2. Nagroda Miasta Pi³y i dyrektora szko³y mo¿e byæ
przyznana nauczycielom za:
1) wyró¿niaj¹ce wyniki w pracy dydaktyczno - wychowawczej w szczególnoci za:
a) podejmowanie dzia³alnoci innowacyjnej i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
b) osi¹ganie bardzo dobrych wyników w nauczaniu, poprzez zakwalifikowanie uczniów do udzia³u w zawodach rejonowych, okrêgowych i centralnych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajmowanie przez
uczniów znacz¹cych miejsc w konkursach, zawodach,
przegl¹dach i festiwalach rejonowych, okrêgowych,
wojewódzkich, ogólnopolskich;
c) osi¹gniêcia w pracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami
maj¹cymi trudnoci w nauce, a tak¿e w pracy z uczniami trudnymi wychowawczo;
d) przygotowanie i organizowanie uroczystoci szkolnych
lub o szerszym wymiarze;
e) organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjæ
uczniów na spektakle teatralne, koncerty itp.;
f) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, kulturalnym;
g) realizacjê zadañ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom w czasie zajêæ organizowanych
przez szko³ê.
2) wyró¿niaj¹ce wyniki w pracy opiekuñczo - wychowawczej,
w szczególnoci za:
a) pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej i ¿yciowej;
b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej, w szczególnoci narkomanii i alkoholizmu;
c) organizowanie wspó³pracy z organizacjami, rodzicami
i innymi podmiotami, w zakresie zapobiegania usuwania przejawów patologii spo³ecznej i niedostosowania
spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y.
3) inn¹ dzia³alnoæ, w szczególnoci polegaj¹ca na:

a) wzorowe prowadzenie placówki;
b) szczególnie gospodarne dysponowanie rodkami okrelonymi w rocznym planie finansowym;
c) pozastatutow¹ dzia³alnoæ prospo³eczn¹;
d) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych  wykorzystywanych na uzupe³nienie bazy materialnej;
e) szczególn¹ dba³oæ o powierzony obiekt owiatowy wraz
z maj¹tkiem ruchomym.
6. Komisja opiniuj¹ca wnioski o nagrody obraduje w
takim terminie, aby uroczystoæ wrêczenia nagród zbiega³a
siê z Dniem Edukacji Narodowej.
7. Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y i dyrektora
szko³y winny byæ sk³adane do 30 wrzenia danego roku na
druku stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
8. Z wnioskiem o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y mog¹
wystêpowaæ:
1) w stosunku do nauczycieli bêd¹cych dyrektorami: w imieniu organu prowadz¹cego Naczelnik Wydzia³u Owiaty;
2) w stosunku do pozosta³ych nauczycieli  dyrektorzy szkó³.
9. Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Pi³y, rejestrowane s¹ w Wydziale Owiaty Urzêdu Miasta Pi³y.
10. Wnioski o nagrody opiniuje komisja w sk³adzie: 2
przedstawicieli Urzêdu Miasta, po jednym przedstawicielu
zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli. Nagroda zostaje zaopiniowana pozytywnie, gdy uzyska akceptacjê ponad po³owy sk³adu komisji bior¹cej udzia³ w posiedzeniu.
11. Nagrodê przyznaje Prezydent Miasta Pi³y w oparciu o
pozytywn¹ opiniê komisji.
12. Prezydent Miasta Pi³y mo¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznaæ nagrodê z w³asnej inicjatywy bez
zasiêgania opinii komisji, informuj¹c o tym komisjê na najbli¿szym posiedzeniu.
13. Nagrody s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Pi³y mo¿e przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.

a) udzielaniu pomocy i wspieraniu m³odych nauczycieli,
podejmuj¹cych pracê w zawodzie nauczyciela;

14. Wnioski o nagrodê dyrektora szko³y mo¿e sk³adaæ
rada pedagogiczna.

b) w³asnej pracy na rzecz szko³y w zakresie polepszenia bazy
materialnej lub pozyskiwania sponsorów w tym celu;

15. Wnioski rozpatruje dyrektor szko³y, bior¹c pod uwagê
opinie zwi¹zków zawodowych i rady pedagogicznej, o ile rada
sama z wnioskiem nie wyst¹pi³a.

c) innych formach pracy na rzecz dzieci, m³odzie¿y, wspó³pracowników lub na rzecz szko³y;
d) udziale w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego.
3. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.

16. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi z w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i zwi¹zków zawodowych.
17. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Pi³y.
§14. Traci moc: uchwa³a Nr XIV/152/07 Rady Miasta Pi³y
z dnia 2 padziernika r. sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw oraz nagród ze specjalnego funduszu

Poz. 4159

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Pi³a 2008 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 166, poz. 3638).
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4159

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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4160
UCHWA£A Nr XXVIII/345/08 RADY MIASTA PI£Y
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie okrelenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹
udzielanych przedsiêbiorcom w roku 2009

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001
r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874,
Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381) oraz art. 40, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Nr 180 poz. 1111) Rada Miasta Pi³y uchwala co
nastêpuje:

§1. Okrela liczbê przeznaczonych do wydania nowych
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹
udzielanych przedsiêbiorcom w Pile na rok 2009 w iloci 50
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3. Uchwa³a wchodzi z ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2009.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y
(-) Pawe³ Jarczak

4161
UCHWA£A Nr XVI/ 107/08 RADY GMINY ZAKRZEWO
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie ustanowienia u¿ytku ekologicznego na terenie wsi Stara Winiewka
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U z 2004 r. Nr
92, poz. 880, zmiana z 2005 r. M. P. Nr 44, poz. 779, Dz.U.
Nr 113, poz. 945, Dz.U. Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. M.P.
Nr.62 poz. 861, z 2007 r. M. P. Nr 73, poz. 733, Dz.U. Nr 75
poz. 493, Dz. U Nr 176, poz. 1238, Dz.U. Nr 181, poz. 1286,
z 2008 r. M.P. Nr 77, poz. 828) Rada Gminy Zakrzewo
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustanawia siê u¿ytek ekologiczny o nazwie Starowiniewski Mszar - torfowisko przejciowe z lasami bagiennymi, o ³¹cznej powierzchni 8,68 ha, po³o¿one na terenie
Gminy Zakrzewo, obrêb ewidencyjny Stara Winiewka, dzia³ka ewidencyjna 8243,powiat z³otowski, województwo wielkopolskie .Obiekt znajduje siê na gruntach stanowi¹cych w³a-

snoæ Skarbu Pañstwa Pañstwowe Gospodarstwo Lene,
Nadlenictwo Lipka, obrêbie lenym Radawnica, Lenictwo
Nowy Dwór oznaczonym w planie urz¹dzenia. Lasu jako
wydzielenia 243 c, d, i, h.
2. Celem ochrony u¿ytku, opisanego w ust. 1, jest zachowanie ze wzglêdów naukowych przyrodniczych i dydaktycznych ró¿nego rodzaju torfowisk w obrêbie naturalnego i
pomaturalnego krajobrazu wyró¿niaj¹cego siê bogactwem
flory, fauny i swoistych rzadkich fitocenoz.
§2. Nadzór nad u¿ytkiem ekologicznym powierza siê Nadleniczemu Nadlenictwa Lipka, który umieci w pobli¿u form
ochrony przyrody, tablice informacyjne o nazwie form ochrony przyrody oraz obowi¹zuj¹cych zakazach.
§3. 1. U¿ytek ekologiczny wymieniony w §1 podlega
ochronie prawnej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239

2.

Poz. 4161, 4162
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W stosunku do u¿ytku ekologicznego zakazuje siê:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu lub
obszaru,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych
rzebê terenu, uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli zmiany te
nie s³u¿¹ ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce
rolnej, lenej lub wodnej,
4) likwidowania zasypywania i przekszta³cania naturalnych
zbiorników oraz obszarów wodno- b³otnych,

6) wydobywania do celów gospodarczych ska³, w tym torfu,
oraz skamienia³oci, w tym kopalnych szcz¹tków rolin i
zwierz¹t,
7) umylnego zabijania dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia
nor, legowisk zwierzêcych,
8) zbioru, niszczenia, uszkadzania rolin i grzybów,
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa.

5) zmiany sposobu u¿ytkowania ziemi,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) mgr Krzysztof Doroszuk

4162
UCHWA£A Nr XXVII/142/2008 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115) po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Koniñskiego
Rada Miejska w Golinie uchwala co nastêpuje:
§1. Zalicza siê nieruchomoci po³o¿one w miecie Golina
oznaczone numerami geodezyjnymi dzia³ek 2115, 2170, 2169
i 1992 do kategorii dróg gminnych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Goliny.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Lech Kwiatkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4162

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239

Poz. 4163, 4164
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4163
UCHWA£A Nr XXXVIII/338/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie ustalenia organizacji i zasad ponoszenia
odp³atnoci za pobyt w mieszkaniach chronionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pón.
zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr XXXII/287/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia organizacji
i zasad ponoszenia odp³atnoci za pobyt w mieszkaniach
chronionych wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

powierzchni ok. 20 m2 ka¿dy oraz na III piêtrze nr 16 o
powierzchni ok. 34 m2, nr 17 o powierzchni ok. 26 m2, nr
18 o powierzchni ok. 39 m2 oraz nr 19 o powierzchni ok.
32 m2 z przeznaczeniem na mieszkania chronione.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1 otrzymuje brzmienie: §1 Gmina Jarocin wskazuje
lokale w budynku przy ul. Zacisznej 6 w Jarocinie po³o¿one na I piêtrze nr 1  7, na II piêtrze nr 8  14 o ³¹cznej

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Jaros³aw £ukasiewicz

4164
UCHWA£A Nr XX/220/08 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z
2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz.U. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 4 ust.
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Dz.U. Nr 109, poz. 747, z 2008 r.
Dz.U. Nr 116, poz. 730) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia
17 padziernika 2008 r. w sprawie redniej ceny skupu ¿yta
za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz.
717), Rada Miejska Turku uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê do wysokoci 40,00 z³ za 1q redni¹ cenê
skupu ¿yta, og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 r. w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych
trzech kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717), przyjmowan¹ jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2009
roku.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Turku.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
(-) Lech Zielony

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239

Poz. 4165
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4165
UCHWA£A Nr XX/223/08 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na czas
oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a oraz art.
40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 173, poz. 1218).) w zwi¹zku z art. 11, art. 12,art. 13,
art. 15, art. 18, art. 24, art. 25, art. 28, art. 37 ust. 1,2 i 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603, Nr
281, poz. 2782, z 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.
1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.
1600 i poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska
Turku uchwala, co nastêpuje:

lub gminne jednostki organizacyjne albo je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami ekonomicznymi lub spo³ecznymi.

ROZDZIA£ I

Dzier¿awa i najem

Postanowienia ogólne

§7. 1. Nieruchomoci w drodze przetargu, mog¹ byæ wydzier¿awiane lub wynajmowane na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
lub na czas nieoznaczony, je¿eli ich sprzeda¿ lub oddanie w
u¿ytkowanie wieczyste, b¹d te¿ ich wydzier¿awiane lub
wynajêcie na okres krótszy jest niemo¿liwe lub niecelowe ze
wzglêdów gospodarczych.

§1. 1. Uchwa³a okrela zasady nabywania, zbywania i
obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas
nieoznaczony, stanowi¹cych w³asnoæ lub prawo u¿ytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Turek, z wy³¹czeniem lokali
mieszkalnych znajduj¹cych siê w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz sprzeda¿y u¿ytkownikom wieczystym nieruchomoci gruntowych oddanych im w u¿ytkowanie wieczyste.
2. Decyzje w sprawach okrelonych w ust. 1 Burmistrz
podejmuje w formie zarz¹dzenia.

2. Nieruchomoci, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ
zbywane w formie sprzeda¿y lub oddawane w u¿ytkowanie
wieczyste w drodze przetargu.
3. O sposobie zbycia decyduje Burmistrz, bior¹c pod
uwagê uwarunkowania prawne oraz sytuacjê rynkow¹ w
obrocie nieruchomociami.
§6. 1. Przepisy rozdzia³u 1 i 2 stosuje siê odpowiednio w
przypadku zamiany nieruchomoci.
2. Upowa¿nia siê Burmistrza do ustanawiania s³u¿ebnoci odp³atnych na nieruchomociach stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Miejskiej Turek lub osób trzecich.
ROZDZIA£ III

2. Okres dzier¿awy lub najmu ustala Burmistrz bior¹c
pod uwagê przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomoci i perspektywiczne mo¿liwoci odmiennego zagospodarowania.
ROZDZIA£ IV

ROZDZIA£ II

Postanowienia koñcowe

Nabywanie i zbywanie nieruchomoci

§8. Burmistrz sk³ada Radzie Miejskiej na koniec ka¿dego
pó³rocza pisemne sprawozdanie z wykonania zadañ wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y

§2. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Turku do nabywania
nieruchomoci o cenie nabycia nie wy¿szej ni¿ 200.000,00 z³.
§3. Nabywanie nieruchomoci na rzecz Gminy jest celowe, je¿eli s¹ one niezbêdne do realizacji zadañ Gminy, a tak¿e
je¿eli jest to uzasadnione wzglêdami ekonomicznymi i spo³ecznymi.
§4. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Turku do zbywania
nieruchomoci, których wartoæ jest nie wy¿sza ni¿ 80.000,00 z³.
§5. 1. Nieruchomoci mog¹ byæ zbywane je¿eli nie ma
mo¿liwoci racjonalnego ich zagospodarowania przez Gminê

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
(-) Lech Zielony

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4166

4166
UCHWA£A Nr XX/226/08 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ej ulicy w Turku
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003
r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska Turku
uchwala, co nastêpuje:
§1. Nowo powsta³ej ulicy po³o¿onej w Turku przedstawionej na za³¹czniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwa³y

okrelaj¹cym jej przebieg, oznaczonej kolorem zielonym,
nadaje siê nazwê: ulica Bursztynowa
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Turek
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku
(-) Lech Zielony

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4166

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4166

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239
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Poz. 4167

4167
UCHWA£A Nr XXIII/105/2008 RADY GMINY W KRASZEWICACH
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie: upowa¿nienia Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kraszewicach do prowadzenia
postêpowañ wobec d³u¿ników alimentacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 39 ust 4 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591 z pón. zm.), w zwi¹zku z art. 3 - 6 ustawy z dnia
7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz.U. Nr 192 poz. 1378 z pón. zm.), Rada Gminy
w Kraszewicach uchwala, co nastêpuje:
§1. Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kraszewicach do prowadzenia postêpowañ
wobec d³u¿ników alimentacyjnych.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kraszewice.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Stanis³aw Ba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 239

Poz. 4168
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4168
UCHWA£A Nr XXII/165/2008 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie: okrelenia iloci przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówk¹ w 2009 roku
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001
r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr
125, poz. 874, z pón. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pón. zm.) Rada
Miejska Ostrzeszów uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê liczbê przeznaczonych do wydania w 2009
roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówk¹ w iloci 4 szt.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) mgr Edward Skrzypek
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4169
UCHWA£A Nr 221/XXXII/2008 RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 4 grudnia 2008 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 198/XXIX Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu
okrelaj¹cego zasady i tryb korzystania z kortów w Bolechowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Czerwonak uchwala, co
nastêpuje:
§1. W Uchwale nr 198/XXIX Rady Gminy Czerwonak z
dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu
okrelaj¹cego zasady i tryb korzystania z kortów w Bolechowie §1 otrzymuje brzmienie:
§1. Ustala siê regulamin okrelaj¹cy zasady korzystania z kortów w Bolechowie zwany Regulaminem korzystania z kortów tenisowych w Bolechowie w nastêpuj¹cym
brzmieniu:

7. Odwo³anie rezerwacji musi nast¹piæ minimum 24 godziny
przed terminem zarezerwowanej godziny wynajmu kortu, po
tym terminie za zarezerwowan¹ godzinê nale¿y zap³aciæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem. Przy wynajmie ca³ociowym
obiektu odwo³anie rezerwacji musi nast¹piæ nie póniej ni¿ 7
dni przed rezerwowanym terminem. Po tym terminie nale¿y
zap³aciæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem.
8. Na terenie kortów obowi¹zuje ca³kowity zakaz spo¿ywania
alkoholu, zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia opakowañ
szklanych.
9. Wszelkie zauwa¿one usterki, uszkodzenia wyposa¿enia,
wadliwe dzia³anie owietlenia lub ogrzewania etc. nale¿y
zg³aszaæ do osoby pe³ni¹cej dy¿ur na korcie.
10. Za rzeczy pozostawione w obiekcie AKWEN nie odpowiada.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin obowi¹zuje na kortach tenisowych w
Bolechowie.
2. Korty tenisowe (zwane dalej kortami) s¹ obiektem sportowo-rekreacyjnym nale¿¹cym do Gminy Czerwonak, a zarz¹dzanie kortami powierzone jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku (zwanym dalej
AKWEN).
II.

U¯YTKOWANIE OBIEKTU

1. Korty czynne s¹ w dni powszednie, soboty i niedziele w
godzinach 08.00  22.00, przy czym w roku szkolnym w dni
powszednie korty zajête s¹ do godziny 15.00 przez Szko³ê
Podstawow¹ i Gimnazjum w Bolechowie.
2. Wynajmuj¹cym, którzy nie opuszcz¹ kortu po up³yniêciu
wykupionego czasu gry, naliczona bêdzie op³ata za dodatkow¹ godzinê gry.
3. Op³atê za u¿ytkowanie kortu nale¿y uiszczaæ przed rozpoczêciem gry w biurze obs³ugi kortów lub w kasie Centrum
Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN wed³ug aktualnie
obowi¹zuj¹cych stawek.
4. Obs³uga obiektu ma prawo odmówiæ wstêpu na korty
osobom bez odpowiedniego obuwia i stroju sportowego,
przed wejciem na korty nale¿y zmieniæ obuwie.
5. W ramach wynajêtej godziny na korcie mog¹ graæ maksymalnie cztery osoby.
6. W przypadku rezerwacji kortów na okrelon¹ godzinê,
nale¿noæ nalicza siê od godziny rezerwacji.

11. AKWEN nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne urazy i kontuzje powsta³e podczas gry na kortach.
12. W przypadku organizowania na terenie kortów imprez
zamkniêtych, osoby posiadaj¹ce wykupiony abonament
zostan¹ o tym poinformowane z co najmniej piêciodniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przys³uguje im
przed³u¿enie wa¿noci abonamentu.
13. Korzystanie z kortów przez osoby fizyczne w celach zarobkowych mo¿e odbywaæ siê tylko po przedstawieniu dokumentu potwierdzaj¹cego prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  zajêæ z tenisa. Podczas tego typu zajêæ na korcie
mo¿e przebywaæ maksymalnie 5 osób (instruktor/trener +
4 ucz¹cych siê).
14. AKWEN nie ponosi odpowiedzialnoci za udzielane lekcje
tenisa przez trenerów i instruktorów nie zwi¹zanych odpowiedni¹ umow¹ z AKWEN-em.
15. Osoby, które zniszcz¹ lub uszkodz¹ wyposa¿enie obiektu
zobowi¹zane s¹ do jego naprawy lub odkupienia.
16. Wszelkie uwagi dotycz¹ce funkcjonowania obiektu i jego
obs³ugi prosimy sk³adaæ do Dyrektora Centrum Rozwoju
Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku lub w siedzibie
Centrum w Czerwonaku przy ulicy Lenej 6.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czerwonak
(-) Zbigniew Zieliñski
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